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Cílem organizace je podporovat 
blízký vztah lidí ke krajině, 
kde žijí, a převzetí odpovědnosti 
za místní produkci potravin. 



Základní údaje
Název | asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Sídlo | na břehu 766/27, 190 00 praha 9 - Vysočany

Adresa kanceláře | Sokolovská 50, 180 00 praha 8

Registrace: | Městský soud v praze, spisová značka o 1431, 
             datum zápisu 11. února 2014
      
Datum zpracování výroční zprávy: 1. 5. 2016

období výroční zprávy: 1. ledna 2015 – 31. prosince 201

Kdo jsme?
Jsme organizace, která propojuje místní 
producenty potravin a spotřebitele, a to bez 
dalších prostředníků. Naším posláním je 
podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve 
které žijí.
 Důležitými principy jsou pro nás sdí-
lení, udržitelnost, otevřenosti novým podně-
tům a respekt k prostředí, ve kterém žijeme.

Proč?
Chceme lidem přinášet i jiné možnosti,  
než potraviny produkovat a získávat skrze 
převládající potravinový systém.
 Místní ekologicky šetrná produkce  
a spotřeba potravin nevyčerpává půdu 
a krajinu, potraviny jsou hodnotné a spotře-
bitel zná svého zemědělce, ví, odkud pochá-
zí jeho jídlo, a má možnost jeho produkci 
ovlivnit. Drobný ekologický producent se 
udrží v krajině, má schopnost čelit sílícímu 
tlaku velkovýrobců, má jistotu odbytu a ví, 
pro koho pěstuje.
 Chceme posilovat vzájemnou důvěru 
mezi lidmi.

Jak to děláme?
Pracujeme s odbornými informacemi  
a vytváříme příklady jiného životního stylu.
Máme mnoho zkušeností, jak vytvářet hod-
notnější potravinové systémy, a to jak díky 
dlouhodobě fungujícím příkladům dobré 
praxe ze zahraničí, tak také již i u nás - tyto 
zkušenosti sdílíme.
 Inspirujeme a propojujeme. Nabízíme 
možnosti, rady a podporu.Tvoříme síť míst-
ních potravinových iniciativ. 

Co děláme?
Rozvíjíme místní potravinové systémy  
založené na šetrném zacházení s krajinou  
a férových vztazích mezi lidmi - přispíváme 
ke vzniku a fungování skupin komunitou 
podporovaného zemědělství, komunitních 
zahrad a dalších.
 Pomáháme propojovat spotřebite-
le se zemědělci, poskytuje jim informace, 
inspiraci a energii pro jejich činnost.
 Vzděláváme a informujeme děti  
i dospělé o skutečném jídle a dobrém  
zemědělství.

Kontaktní údaje 
telefon: 774683833
e-mail: info@asociaceampi.cz
web: www.asociaceampi.cz 



Činnosti AMPI v rámci 
obecně prospěšných  
služeb v roce 2015
radili jsme zemědělcům a spotřebitelům, zejména jsme pomáhali s 
facilitací vzniku environmentálně a sociálně odpovědných místních 
potravinových systémů a pomohli jejich vzájemnému propojování

Věnovali jsme se environmentální výchově, vzdělávání a osvětě

rozvíjeli jsme vědecko-výzkumnou činnost v oblasti udržitelného 
zemědělství a místních potravinových systémů se zaměřením na 
zvyšování kvality lidského života a životního prostředí.

popularizovali jsme místní potravinové systémy

Vytváření Sítě místních potravinových iniciativ – Síť MPI (SiMPI) je živnou půdou 
pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu a spolupráci různých místních potravinových inici-
ativ. Vzájemné propojování místních potravinových iniciativ vnímáme jako nezbytné pro jejich 
další rozvoj.

 poradenství pro zemědělce a spotřebitele – zodpovězení 50 ti dotazů a řešení 
5 poradenských kauz při vzniku potravinových komunit.

Skrze webové stránky www.kpzinfo.cz, které posyktují informace o fungování systému  
komunitou podporovaného zemědělství, mapu fungujících Kpzek a aktuální články. 

Skrze zpravodaj potravinové suverenity a KPZ | 4 čísla elektronického zpravodaje  
dostupné na www.kpzinfo.cz. 

Provoz fanouškovské stránky na síti Facebook na www.facebook.com/KPZky 
Spolupořádali jsme Fórum potravinové suverenity – 24. 9. – 25. 9. 2015, kterého se  
zůčastnilo na 100 účastníků.
Vytvořili jsme komunikační platformu Iniciativa potravinové suverenity 
www.potravinovasuverenita.cz/ips

> realizovali jsme celkem 157 programů pro 4482 žáků na celkem 59 MŠ a zŠ na území 
Hlavního města praha a dalších krajů čr

> realizovali jsme celkem 4 zemědělské exkurze na Camphill Ćeské Kopisty  
pro žáky pražských MŚ a zŚ

> v rámci projektu Ekumenické akademie zrealizováno celkem 8 politních vzdělávacích bloků pro 
základní a střední  školy v Ćr 

> Spoluprácovali jsme na mezinárodním výzkumu komunitou podporovaného země-
dělství v Evropě. Výsledkem výzkumu je zpráva o stavu komunitou podporovaného zeměděl-
ství dostupná zde: http://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/05/Overview-of-Community-
Supported-Agriculture-in-Europe-F.pdf

Ekodivadlo a akce pro veřejnost
> realizovali jsme celkem 18 ekodivadel pro školy a pro veřejnost  na území Ćr- např. Den země 
prahy 12, Den země praha 12 Libuš, Earth Day nebušice, Farmářské slavnosti Hostětín,  Bio-
dožínky nenačovice, Modřanské bramborobraní, Jablkobraní praha 12-Libuš, Slavnosti dobrot 
Varnsdorf 

Vzdělávání pro pedagogy
> uspořádali jsme dvoudenní vzdělávací seminář pro pedagogy škol prahy 12 Učíme se na statku 
absolvovalo 10 pedagogů

Exkurze na farmy

Projekt Klimatická snídaně

Ekologické výukové programy

http://www.potravinovasuverenita.cz/ips
http://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/05/Overview-of-Community-Supported-Agriculture-in-Europe-F.pdf
http://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/05/Overview-of-Community-Supported-Agriculture-in-Europe-F.pdf


Lidé v AMPI
Správní rada  | Miloslava Hilgertová (předsedkyně), Veronika Frélichová, Kateřina pařízková
Dozorčí rada | Jana průšová (předsedkyně), Eva Fraňková, alena Malíková
Ředitel | Jan Valeška
Zaměstnanci 
petr Dolenský, koordinátor vzdělávacích aktivit pro školy, lektor 
Tereza Jursová, lektorka vzdělávacích aktivit pro školy 
Matej Špalek,  lektor vzdělávacích aktivit pro školy 

Externí spolupracovníci
Vratislava Janovská, anna plošková, Kateřina rezková,  Hana Bernardová,  
Karolína Silná, Markéta Vinkelohoferová

Donoři a spolupracovníci
Praha 12 - poskytla 50 00,- na realizaci vzdělávacích seminářů Učíme se na statku
PRO-BIO LIGA  | spolupráce na publikačních aktivitách (web, zpravodaj) a raelizaci akcí
Ekumenická akademie  | spolupráce na realizaci Fóra potravinové suverenity dalších aktivit
CooLAND  | spolupráce na realizaci Fóra potravinové suverenity a dalších aktivit

Hospodaření AMPI
Všechny výnosy a náklady v hospodaření společnosti pocházejí  
z plnění obecně prospěšných cílů společnosti. 

Výsledovka roku 2015

Náklady

Spotřeba materiálu 24 032 Kč

Cestovné 8 790 Kč

náklady na reprezentaci 270 Kč

ostatní služby 24 109 Kč

Mzdové náklady 289 880 Kč

Celkem 347 081 Kč

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 338 151 Kč

Jiné výnosy 1 Kč

Dotace 50 000 Kč

Celkem 388 152 Kč

Hospodářský výsledek

Zisk 41 071 Kč



Za společnost zpracovali Jan Valeška a Petr Dolenský.
Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

praha 2016

info@asociaceampi.cz
www.asociaceampi.cz

rozvaha

aktiva

pokladna 9 779 Kč

Bankovní účty 101 667 Kč

Celkem 111 446 Kč

pasiva

zaměstnanci 30 285 Kč

ostatní daně a poplatky 3 612 Kč

Výdaje příštích období 225 Kč

Hospodářský výsledek 77 324 Kč

Celkem 111 446 Kč


